CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2019

Số: 190001581/PCBA-HCM

PHIẾU TIẾP NHẬN
Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ
2. Địa chỉ: 62/137 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường
Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 05 Ngày: 18/12/2019
4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A
Tên trang thiết bị y tế: Bộ dụng cụ chuyên dụng (Instruments)
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn áp dụng: A
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: MEDIOX Orvosi Műszergyártó Kft
Địa chỉ chủ sở hữu: 3324 Felsõtárkány, 2473 Hrsz, Hungary
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:
(1) Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ IQ
Địa chỉ: 62/137 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường
Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cố định: 028 66831158
Điện thoại di động: 0903129386
7. Thành phần hồ sơ:
1

Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế

x

2

Bản phân loại trang thiết bị y tế

x

3

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.

x

4

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế

x

5

Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành

x

6

Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8

x

7

Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế

x

9

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế

x

10

Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x
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vAN BAN cONc go
Dn di€u ki€n mua b6n trang thi6t bi y td
Kinh gf i: SO Y TE THANH pHO HO CHi MINH

I.

T€n co so: CONC TY TNHH KHOA HOC KV THUAT Y TE IQ
Ma sd thu6: 03 1401 1330

Dia chi: 33117136 Phan Huy ich, Phudng 14, Qudn Co V6p, Tp, HCM
Van phdng giao dich ( n€u c6):
2. Ngu'oi dai di6n hqp ph6p cfia co- so':
Ho vd t€n : LE NCOC PHU
SO CVnnlDinh danh/ Hd clii6u: 113057684 ngal,cdp: 0110212014 noi cdp: CA Tinh Thanh H6a
Di0nthoaicddinh: 02866831158 Di€nthoai di clong: 0903 t29386
3. C6n b6 k! thuAt crla co s6'mua b6n:
Ho vd tOn:NCUYEN OU'C DUNG
S6 CnfNOlDinh danh/HO chi6u: 205632500 ngdy cdp : 1210212009 noi cAp: CA QLrAng Nam
Trinh cl6 chuy6n m6rr: Y ST Da Khoa
Danh muc trang thi6t bi y td do co'so'thuc hi€rr rnLra bdn:
T€n trang thi6t bi
Nep vlt c6t s6ng Lung (Mediox Posterior Pec]icle Screw system):
- V.it don truc/ Vit da truc CTS 5.5; thanh doc CTS 5.5; Oc klroa trong CTS 5.5; 6c khoa trong
dAu dAi CST 5.5; ,rep nOi rrgangCTS 5.-5 Cross Link A; n"p,.,6i ngungCTS 5.5 C'ross Link

-

B.

V.it don truc/ Vit da truc CTS 6.0; thanh doc CTS 6.0; Oc kh6a trong CTS 6.0; 6c kh6a trong
dau ddi cST 6.0; nep n6i ngang c1-S 6.0 crcss L.ink A; nep n6i ngatrg crs 5.5 c'ross [.ink
B.
V.it dorr trrrc/ Vit da truc CSS 5.5; thtlnlr doc CSS -5.5; oc khoa trong CSS 5.5; oc l<h6a trong
clAu ddi CSS 5.5; nep n6i ngarrg CSS -5.5 Cross I-ink A: nep n6i ngang CSS 5.5 Cross Link
B.

V.it don truc/ Vit da truc CSS 6.0; tlranh doc CSS 6.0; oc klroa trong CSS 6.0; oc l<lroa trong
dAu ddi CSS 6.0;nep n6i ngang CSS 6.0 Cross Link A; nep rr6i ngang CSS 6.0 Cross t-ink
B.

Dia dOnr c6t s6rrg lu'ng,c6 (Mediox Cage Sysrem)
- Dia d€m cdt s6ng c6 MSC - C
- DIa dQrr cdt s6ng lung MSC - P
- DTa dOrn cdt s6ng lun.q cong MSC - T
Nep, Vit cQt s6ng c6 (Mediox Cervical Plate Systern)
- Nep c6 tru'6c Anterior Cervical Plate

Vit

cO trLr6c Variable Angle Srew
Vf t c6 trlr6c Fixed Arrsle Srew

-

86 dLrng cu dat dia d6m cot s6ng lu.ng MSC _ p
86 dung cu clat dia dem cot song lu-ng cong MSC _ T
86 dung cu dat dia ciern cot sOng
VSC _ C
"O

C6ng bO clu di6u ki€n mua b6n trang thi6t bi y te
Ho so'kdm theo sdm:
BAn kd khai nhAn su

Fl6 so vd kho tdng bAo qLrdn trang thi€t bi y t6

Hd so vO phu'ong tiOrr vdn chul,en rrang rhi6t bi
)

co s6'cdrig b5 d0 di6u ki6n mua biin trang thier bi y t6 carn k6t:
I' Ndi dLrng th6ng tin c6ng b6 ld cliinh x6c, ho-p ph6p vd theo dirng quy dinh. N6u co su.gi6
mao l<ho
dfrng su'thAt co so'xin chiLr hoarr todn tr6ch nhi€m vd
se bi xir ll,theo qLry dinh cLra plr6p lu6t.

2'
3'

DAm bAo chAt lLlo-ng va

)un*
oo.

lu'r-r hanh trang thi6t bi y td theo clLry dinh
cua pSap lLrir
b6o cho so y 16 Thdnh ph6 rJ6 crri Mi'h rreLr co rndr
trong cac tha1, d

i ri€n

NgLlcri dai di6n ho-p ph6p
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